
M E S T O    B Y T Č A 
--------------------------------------------------- -------------- 
P-65/2017                                      Byt ča, 8. 12. 2017 
 

 
P O Z V Á N K A 

 
Podľa § 12, ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 
zasadnutie Mestského zastupite ľstva v Byt či, ktoré sa bude kona ť 
 
 

14. 12. 2017 (štvrtok) o 13,00 hodine 
v Dome kultúry v Byt či v sále na prízemí 

 
 
s týmto programom: 
1/ Materiály predložené hlavným kontrolórom Mesta By t ča. 
2/ Plnenie rozpo čtu Mesta Byt ča k 30.09.2017. 
3/ Ponuka p. Bohuslava Behríka na predaj autorského súboru obrazov 
SNP 911/21, Byt ča. 
4/ Návrh Zmeny rozpo čtu Mesta Byt ča rozpo čtovým opatrením č. 9/2017 
k 31. 12. 2017. 
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. /2017, ktorým 
sa mení a dop ĺňa VZN mesta Byt ča č. 15/2012 o ur čení výšky dotácie 
na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zaria dení na rok 2018. 
7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt ča č. /2017 
o obrade uvítania do života a finan čnej podpore pre narodené die ťa. 
8/ Návrh poslanca o vy členenie finan čných prostriedkov na  
revitalizáciu detského ihriska na Ul. Thurzovej v B yt či. 
9/ Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpo čtu Mesta Byt ča na r.  
2018. 
10 / Návrh poslancov na dobudovanie ob čianskej vybavenosti  
a revitalizácie vnútrobloku Sídliska Úvažie pre rok  2018. 
11 / Návrh Programového rozpo čtu Mesta Byt ča na rok 2018  
s výh ľadom na roky 2019-2020. 
12 / Návrh ZPSaDS Jesienka Byt ča na súhlas s odpísaním  
nevymožite ľnej poh ľadávky. 
13 / Lesné spolo čenstvo Byt ča, s.r.o., Byt ča – návrh Dodatku  
k nájomnej zmluve. 
14 / Návrh SeVaK, a.s., Žilina uzavretí zmluvy o budúc ej zmluvy 
o zriadení vecného bremena. 
Ide o stavbu – „SKV Byt ča – Prívod vody pre IBV Byt ča – Pod Hájom  
a rekonštrukcia vodovodu“. 
15 / Návrh SeVaK, a.s., Žilina  o zriadení vecného bre mena v rámci  
stavby„ Vodovod Pšurnovice – I. etapa“. 
16 / Žiadosti o opätovné pridelenie nájomných bytov na  Ul. 
Tresko ňovej č. 814/5, Byt ča: 
17 / Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy v  bytovom  
dome pre do časné ubytovanie Jesienka, Ul. Tresko ňova č. 813/4, 
Byt ča. 



18 / Žiados ť ob čanov mesta Byt ča o zaregistrovanie turistického klubu 
do klubov pôsobiacich na území mesta Byt ča. 
19 / Návrh termínov zasadnutí MR a MZ na I. polrok 201 8. 
20 / Zasielanie materiálov na rokovanie orgánov mesta len 
elektronicky. 
 
 
 
 
 
 
 
                               Bc. Miroslav  M i n á r č i k 
                                        primátor me sta 


